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Впроваджується електронний реєстр листків непрацездатності та медичних 
висновків (законопроєкт №2275).
Лише зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок, підписаний електронним цифровим 
підписом лікаря або комісії лікарів, є єдиною підставою для створення листка непрацездатності.

Також проєктом передбачається залучення представників від застрахованих осіб і від роботодавців поряд з представниками 
держави до правління Фонду соціального страхування.

На членів правління та на працівників Фонду буде поширюватися дія Закону «Про запобігання корупції».

21 травня 2020 року Комітет Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ухвалив рішення 
рекомендувати Верховній Раді прийняти у другому читанні і в цілому законопроєкт №2275 щодо стабілізації функціонування 
системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Ефірне аналогове і цифрове мовлення забезпечить українській аудиторії 
тимчасово окупованих та прикордонних територій України доступ до новин 
(законопроєкт №2521).
Законопроєкт змін до закону України «Про систему іномовлення України» було прийнято в другому читанні в цілому 19 травня 
2020 року.

14 жовтня буде відзначатися тепер як День захисників України. 
19 травня Верховна Рада у першому читанні за основу прийняла зміни до Кодексу законів про працю України (законопроєкт №
2325), згідно з якими пропонується назву державного свята «День захисника України» замінити на «День захисників України».

Метою проєкту зазначено належне вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків – захисників та захисниць незалежності 
і територіальної цілісності України, що сприятиме забезпеченню гендерної рівності жінок і чоловіків у військових справах.

Вважаємо, що зазначені зміни відволікають час законотворців, є лише імітацією роботи, а в цілому не сприяють вирішенню 
проблем ветеранів чи ветеранок та не оновлюють систему державної підтримки захисників чи захисниць України.

Укрпошта відкриває поштові рахунки для юридичних та фізичних осіб 
(законопроєкт №2788).
Поштовий рахунок уможливить безготівкові розрахунки у селах, де банківські установи відсутні, є одночасно банківським 
рахунком та через нього будуть здійснюватися всі види безготівкових розрахунків та зняття готівки.
Законопроєкт було прийнято у першому читанні 19 травня 2020 року.

ВІСНИК №89

Цього тижня в порядку денному засідань Верховної Ради України та 
засідань Комітетів Верховної Ради

Пропонується спрощена процедура надання громадянства 
військовослужбовцям - іноземцям (законопроєкт 2590).
Законопроектом пропонується  внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

Пропонується спрощена процедура прийняття до громадянства військовослужбовців, які уклали контракт зі Збройними силами 
України; іноземців, які брали участь у захисті суверенітету України; громадян Російської Федерації, які зазнали там переслідувань 
та інших. Більшу частину цих питань вже  було врегульовано змінами до указу Президента "Питання організації виконання Закону 
України "Про громадянство України".

Проектом визначено  перелік посад, на які  не можуть бути призначені іноземці. Серед посад: члени КМУ, Голова НАЗК, 
прокурори, поліцейські, голоси місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування.

Зауваження: проєкт чітко  не окреслив підстави для втрати громадянства України, наприклад підтвердженні  відмові  від 
громадянства  іноземної  держави.

 Рекомендація: повернути на доопрацювання.

Проект Закону №2618 пропонує створення  Національного органу протимін-
ної діяльності - міжвідомчого  органу, який діє за колегіальним принципом 
під головуванням Міністра оборони (НОПМД) також пропонується створити  
виконавчі  органи - Центр протимінної діяльності (ЦПМД) і Центр гуманітар-
ного розмінування (ЦГР).
Законопроєкт упорядковує систему протимінної діяльності в державі при наявній  структурі уряду  та  виконавчої влади. Окрім 
створення  органів протимінної діяльності передбачає:
•виключення положень Закону щодо утворення нового центрального органу виконавчої влади (Центр протимінних операцій);
•виключення положень Закону щодо утворення нових органів із повноваженнями, властивими центральним органам 
виконавчої влади;
•приведення окремих положень Закону у відповідність з нормами чинного законодавства, зокрема в частині термінології у 
сфері протимінної діяльності, акредитації органу з оцінки відповідності, сертифікації операторів протимінної діяльності, 
стандартизації у сфері протимінної діяльності, створення системи контролю якості тощо.
Законопроект пропонує передачу відповідальності щодо очищеної землі  на державу, шляхом видачі сертифікату.
Недоліки закону:

Ряд функцій НОПМД виходять за рівень повноважень Міноборони. На відміну від чинної редакції даної норми, де детально 
описані повноваження НОПМД, в її новій редакції прерогатива визначення повноважень НОПМД надається КМУ.

Згідно Міжнародних стандартів замість двох виконавчих органів має створюватися одна організація, яка виступатиме як 
оперативний офіс НОПМД. Також функції ЦПМД і ЦГР сильно дублюються;
Вважаємо, що основні повноваження цього органу мають бути врегульовані саме у Законі України «Про протимінну діяльність в 
Україні» тому рекомендуємо повернути на доопрацювання.


